Bezinning 151: Heidenen eren de Messias 1
Openbaring van de Heer: ABC-jaar: Matteus 2:1-12

Het Woord
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs
uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij
hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes
schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. ‘In
Betlehem in Judea’, zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij,
Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou
komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de
magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde
hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het Kind.
Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om Het eer te bewijzen.’
Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg en nu ging de ster die
ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het Kind was.
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het
Kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun
kistjes met kostbaarheden en boden het Kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in
een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere
route terug naar hun land.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
De magiërs, wij zijn ze? Waar komen ze vandaan? Waarom zijn ze gekomen? Waar gaan ze heen? Het
zijn waarzeggers, geleerden, geneeskundigen, astrologen, dromeninterpreteerders. Zo waren er wel
wat in die tijd, behalve in Israël: daar werden ze geweerd. Maar bovenal kwamen ze uit het
buitenland. Het zijn niet-Joden. Matteus vermeldt daarom niet van welk land ze komen. Het is
voldoende dat ze niet-Joden zijn. Matteus wijst daarmee op de universele betekenis van Jezus. En
juist zij komen de Messias, de Zoon van David, eer brengen en vinden er een diepe vreugde in. Op
dezelfde manier zullen de apostelen op het einde van het Matteusevangelie gezonden worden om
‘alle volken’ (28:19) tot Jezus’ leerlingen te maken.
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In dit verhaal krijgen we heel wat titels van Jezus te horen: Jezus, koning, een ster, Messias, leider,
herder, kind. Herodes kan in Jezus enkel de politieke koning-rivaal zien. Zijn zoon en het Sanhedrin
zullen Jezus dan ook ter dood laten brengen.
Voor het evangelie is het belangrijk dat Jezus in Betlehem geboren wordt. Zo is Hij Zoon van David en
dus Messias. Maar ook omdat Betlehem de stad van de nederigen is, in contrast met de
hoogwaardigheidsbekleders of ‘gestelde lichamen’ van Jeruzalem en Rome.
De magiërs contrasteren sterk met Herodes en het Sanhedrin. Voor deze laatsten is het Woord uit de
Schrift geen reden om op weg te gaan naar de Messias. Voor de magiërs wel. En na hun eerbetoon
aan de Messias nemen ze ‘een andere weg’, wat in Bijbelse taal betekent dat ze anders gaan leven.
Jezus Christus gelovig ontmoeten is niet mogelijk zonder zijn leven te veranderen.

Het Woord in mijn leven
In welke mate speelt de Schrift voor mij een rol om Jezus Christus, de Messias, te leren kennen? Kniel
ik voor Hem neer? Vind ik daar mijn grote vreugde in? Welke geschenken geef ik Hem? In welke zin
verandert mijn leven door mijn ontmoeting met Hem (één concreet voorbeeld)?

Bidden met het Woord
Heer, onze God,
Gij zijt mens geworden in Jezus,
een nederig Kindje in Betlehem.
In Hem zijt Gij onze herder,
onze hoeder en Heer.
Hem aanbidden
geeft ons een bijzonder diepe vreugde.
Ik geef Hem mijn grootste geschenk:
mezelf, geheel en al:
ik ben een geschenk van U aan de wereld.
Toon mij hoe ik kan veranderen
om meer op Hem te gelijken
en zo Uw grootheid te openbaren
aan velen rondom mij. Amen.
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